
  منذ فرتة بعض األسئلة حول الوضع احلايل ... السائل :

  نعم الشيخ :

إخواننا الّسلفّيني و أحّبوا أن يطرحوا عليك بعض األسئلة يف هذا املوضوع ، ولعلك تفيدهم مبا عهد  السائل :

من الدقة إن شاء اهللا يف البحث العلمي واخلربة الطويلة يف الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ومصارعة كثري  عليك

من التيارات منذ أكثر من نصف قرن ، فلعل هذه تكون هلم عربة ، يعتربون ا ويتعضون إن شاء اهللا ، هناك من 

كّتل مث عّلم ومن يقول كّتل من تعّلم ، ومن يقول   بني األخوة من يقول عّلم مث كّتل ، كّتل الناس ، ومن يقول

  عّلم وال تكّتل ن فنرجوا إفادتنا يف هذا الباب جزاك اهللا خريا ؟

(( لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن  حنن نقول دائما وأبدا ، يف كل أمر صغري أو كبري  الشيخ :

شك أن هذه األقوال اليت حكيتها ال يلتقي شيء منها مع وال  كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثيرا ))

هديه عليه الّصالة والّسالم والذي هو أسوتنا إال القول الذي يقول ثّقف مث كّتل ، ذلك هي سرية الّرسول عليه 

مث بدأ عليه  (( اقرأ باسم ربك الذي خلق ))الّصالة والّسالم ، اليت بدأت منذ يوم أنزل اهللا عّز وجّل عليه 

الّصالة والّسالم يدعو الناس سرا ، وكما نعلم مجيعا من تاريخ الدعوة األوىل ، أن اهللا عّز وجّل اصطفى هلا أفرادا 

من العرب ، اّلذين كانوا قد أوتوا ، فطرة وعقال ورغبة يف معرفة احلّق واتّباعه ، وكان أّول من آمن برسول اهللا صّلى 

كر الصديق رضي اهللا عنه من الرجال وعلّي رضي اهللا عنه من الشباب أو اهللا عليه وسّلم واستجاب لدعوته أبو ب

الصبيان وهكذا ، استمرت الدعوة ، تنتشر بني العرب فكان اإلميان يزداد رويدا رويدا وهكذا حىت أذن اهللا عّز 

اهلجرة إىل املدينة وجّل ، هلؤالء األفراد أن يتكّتلوا بعد ذلك  يف مراحل معروفة ، من بعد اهلجرة إىل احلبشة ، و 

املنورة ، فلذلك فال جيوز ملن كان أّوال صادقا يف اّدعاءه ، أن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم هو أسوته يف كل شئون 

حياته أن حيذو أو أن يسلك طريقة أخرى ، يف تكتيل الناس ، إّال على الطّريقة اّليت كان عليها رسول اهللا صلى 

علم علما وجتربة أّن الطّريق اليت سلكها الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم يف تثقيف الّناس ، اهللا عليه وسّلم ، وحنن ن

وتعليمهم تأخذ وقتا طويال وجهودا كثرية جّدا ، األمر الذي ال يصرب عليه إّال أفراد قليلون من الناس ، ولذلك 

سرع يف الوصول إىل جتيمع فالغالب على كل هذه اجلماعات اليت حكيت عنها ما حكيت من أقوال هو الت

املسلمني ، وإقامة الدول املسلمة املنشودة ، ولكن يف الواقع أن أّي مجاعة ، ال تسلك سبيل الّرسول عليه الّسالم 

يف الّتكتيل على أساس من الثّقافة واملعرفة باإلسالم فسيكون عاقبة أمرها خسرى ، فهذا اّلذي ندين اهللا به ، 

ن نصف قرن من الّزمان ، أنّه ال بد من التثقيف مث التكتيل ، وحنن نرى ونشاهد يف كل وندعوا إليه منذ أكثر م

عصر ، وكلما حتركت اجلماعات ، بسبب تغري بعض الظّروف السياسّية أّن الناس يستعجلون ويّدعون تكّتال على 



، لتكّتل إسالمّي سلفّي  أساس ال علم ، وقريبا  اطّلعت على نشرة ، وأظّنها لبعض من حتّمس يف الوقت احلاضر

مزعوم ، لقد تكّلم كثريا يف أّول هذه الّنشرة كالما مقبوال ، ولكّنه يف آخرها احنرف عن اخلّط ، حينما بدأ يزعم 

إىل مىت نظّل نشتغل بأّن هذه أحاديث صحيحة ، وهذه أحاديث ضعيفة وهذه سنة وهذه بدعة ، جيب أن 

، فعجبت ألنّنا نشعر واألسف ملئ قلوبنا ، أن هذا الذي يدندن يف نشتغل يف االقتصاد والسياسة وحنو ذلك 

إنكاره ، حيث أّن هناك بعض األفراد يف العامل اإلسالمي يعملون يف علم احلديث وال يوجد أفراد يعملون فيما 

ال ال يوجد هو فيما هو يدندن فيه اآلن من املعرفة بالّسياسة واالقتصاد وحنو ذلك ، فكيف يريدون أن يقيموا تكتّ 

يف هذا التكتل أفراد ، بالعشرات إن مل نقل باملئات هم ينهضون ببعض الفروض الكفائّية ، اليت يستحيل أن تقوم 

قومة مجاعة تريد أن تتكّتل على حساب الّدعوة اإلسالمية ، إال إذا وجد فيها هذه اجلماعة إّال إذا وجد فيها 

كّل العلوم ، اّليت ال ميكن أن تقوم عليها قائمة اجلماعة ، فضال عن عشرات إن مل نقل املئات من املتخّصصني يف  

الّدولة املسلمة إّال على أساس املعرفة ذه العلوم كلها ، فهذا الكالم يشعرنا ، بأن هؤالء الناس ، يتجاوبون مع 

د يف جانب من العواطف وال يتجاوبون مع العقل و العلم ، ألّن هذه اجلماعة إذا كانت تشكوا من عمل أفرا

العلم الشرعي يّلي هو من الفروض الكفائية ، ويريدون أن يعمل هؤالء أو غريهم يف اجلوانب األخرى ، من العلوم 

اليت هي من الفروض الكفائية ، وليس هناك من يعمل فكيف يكون عاقبة هذا التكّتل ، اّلذي يقوم على اجلهل 

وابنه ، هذا يف الواقع يشعرنا بأن الناس يستعملون أمرا ال وليس على العلم ، باملعرفة باإلسالم من كل ج

يستطيعون الوصول إليه ، إّال بعد أن يتخذوا املقّدمات والوسائل اّليت تؤّدي م إىل الغاية املنشودة ، هذا بال 

م ، اّليت شّك عاقبة من ينسى أو يتناسى أن ميشي يف دعوته إىل اإلسالم على خطى الّرسول عليه الّصالة والّسال

  قامت على أساس الّتثقيف مث الّتكتيل ، هذا جوايب عن هذا الّسؤال .

سؤال آخر , يقول بعض اإلخوة ما رأيكم يف تكتل يعين يقصدون به برنامج لتنظيم الوقت واجلهد  السائل :

للّسابق ، بشرط أن  والتوجه ، ضمن طاعة فطريّة مثل طاعة املتعّلم للعامل , طاعة الّصغري للكبري , طاعة الّالحق

خيلو هذا التجّمع من بيعة ، أو طاعة ملزمة أو متّيز عن عاّمة املسلمني  بإشارة أو شكل أو يافطة أو رسم أو والء 

أو براء إلقامة هذه التخصصات املنشودة يف العلوم اإلسالمية املطلوبة إلقامة دولة اخلالفة أو استنئناف حياة 

  إسالمية جديدة إن شاء اهللا ؟

بال شك أن جواب هذا السؤال هو لإلجياب لكن هذه يف الواقع حتتاج إىل أناس ممن أشرنا إليهم آنفا ،  الشيخ :

أن يكونوا قد أوتوا حظا من العلوم الضرورية ، أنا لعلي ذكرت لكم يف بعض املناسبات مرارا وتكرارا ، أّن التكّتل 

, ينبغي أن ال نتصور من كان خطيبا ، مفّوها يأخذ بألباب  اإلسالمي حيتاج إىل أفراد خمتلفي االختصاصات مثال



وبقلوب السامعني خلطبه أن يكون عاملا بالكتاب والسنة كما أننا ال ينبغي أن نتصور العكس متاما ، أّن من كان 

يف كّل  عاملا بالكتاب والّسّنة أن يكون خطبيا مفّوها ، أو يكون قد مجع العلوم كّلها ، كما حتّقق ذلك يف أفراد

هذه القرون اإلسالمية ، أي أن يتوّفر يف شخص واحد ، كّل املقتضّيات واملتطلبات اليت ال تتطلبها الدعوة ، 

هناك أفراد قليلون جدا جدا ، يعّدون باألصابع ، وعلى رأسهم شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا ، ولذلك فهذا 

تكّتل هؤالء األفراد ، وتطعيم كل علم باآلخر ، مما  قام يف النقص الذي يوجد يف جمموع األفراد ، إمنا يكمل ب

جمموعة من األفراد ، ولذلك فهذا الذي جاء يف هذا السؤال هذا أمر واجب ، مما يصح أن يقال فيه ، ال خيتلف 

 فيه اثنان  وال ينتطح فيع عنزان ، ولكن أين أولئك الرجال الذين يستطيعون أن يقوموا ذا الواجب ؟ هذا يف

اعتقادي وإن كان غري متحّقق ولكن على أّي مجاعة قّلت أو كثرت ، أن تعمل يف حدود استطاعتها وأن جيتمعوا 

على حتقيق شيء من هذا املنهج ، الذي دار الّسؤال حوله ، ففي اعتقادي أّن املسألة حتتاج إىل عشرات العلماء 

ء األشخاص مث أن يتكتلوا على عقيدة ، وعلى كلمة ، وهؤالء غري موجودين ولذلك فعلينا أن نسعى إلجياد هؤال

سواء وأن يسعوا يف تطبيق هذا املنهج ، ألن الواقع هذا الذي جاء حوله السؤال الثاين ، هذه حتتاج إىل دولة ، 

والّدولة حتتاج إىل أسس وقواعد كثرية وكثرية جدا ، هذه القواعد هي األفراد الذين حتّقق فيهم ما جيب أن يتحّقق 

 اموعة اإلسالمّية من املعرفة بالكتاب والّسّنة ، وهؤالء كما أظّنكم تشاركونين الرّأي قّلة يف العصر احلاضر ، يف

وخالصة القول أّن هذا العمل ويف حدود هذا املنهج ، أمر واجب ال خالف فيه ، ولكن أين أولئك الذي 

  يعملون ؟!

لسؤال الثاين ، أن يقوم طالب العلم بالتجمع ، ويتدارسوا طرح بعض اإلخوة يف هذا الباب ، باب ا السائل :

فيما بينهم ابتداءا ثالثة علوم ، علم العربية وعلم احلديث وعلم أصول الفقه ، ألّن هذه العلوم الثالثة ، ضرورية 

ك من لكّل طالب علم ، ّمث يوّجهوا بعضهم فيما بينهم إىل التخّصصات ، يف التفسري ، يف الفقه ، إىل غري ذل

  ؟ ...علوم الشريعة ، فهل هذا له أثر طيب يف هذا 

  ال ، ال شك أخي هذا أمر بدهي جدا ، لكن أين هؤالء األشخاص ؟ الشيخ :

  كما قلت يف حدود استطاعتهم .  السائل :

  فاملسألة حتتاج إىل عمل . (( وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم وسوله ))طيب ، إذا  الشيخ :

خالل السؤال األول الذي ذكره أخونا من خالل جوابكم شيخنا يف املسألة األوىل والثانية ،  احلليب : ورد يف من

لفظة التكتل أكثر من مرة  ، فحّبذا لو زيادة إيضاح حول لفظة تكّتل باملعىن الشرعي ، وباملعىن العصرّي ، وما 

من خالل الواقع العصري وجزاكم اهللا  هو اجلائز وما هو املمنوع من خالله ، حسب املعطيات اّليت نعيشها ، حنن



  خري ؟

طبعا حنن نريد من كلمة التكتل ما جاء يف الكتاب والّسّنة ، وخباّصة الّسّنة اّليت توّضح كما هي شأا  الشيخ :

(( ومن دائما وأبدا ما كان جممال ، يف الكتاب الكرمي ، فكثريا ما رّددنا على ما مسامعنا قوله تبارك وتعاىل 

الّرسول من بعد ما تبّين له الهدى ويّتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما توّلى ونصله جهّنم وساءت يشاقق 

فنحن نعين بالتكتل خالف ما يعنيه غرينا ذه الكلمة أو مبا يرادفها عندهم ، من التحزب ، ال نريد  مصيرا ))

(( وأّن هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه ، وال ذا التكتل إال جتميع املسلمني ، كّلهم على طريقة الكتاب والسنة 

واحلديث اآلخر  ) ...( يد اهللا على الجماعة واحلديث الذي يقول  تتّبعوا الّسبل فتفّرق بكم عن سبيله ))

فنحن نريد بالتكتل أن يتعاون املسلمون على فهم  ( فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية )الذي جاء فيه 

ى تطبيقه يف حدود استطاعتهم ، وال نريد من هذه الكلمة ، ما يراد من كلمة احلزبّية يف الكتاب والّسّنة ، وعل

العصر احلاضر ، ألّن اإلسالم حيارب التفّرق اّلذي ينايف التكّتل ، ولكن التكّتل ينايف التحزب أيضا ، ألن 

لو كانوا على حّق ، فيما هم التحّزب يعين التعّصب لطائفة من الّطوائف اإلسالمّية ضّد الطوائف األخرى ، و 

  سائرون فيه ، فأظنك تريد هذا البيان إن شاء اهللا .

  احلليب : جزاك اهللا خري

لعّل األخ علي كما جاء يف السؤال بأن هذا التجمع أنه يكون بدون بيعه وبدون طاعة ملزمة ، وبدون  السائل :

  أو ورق وهذا هو التحزب متّيز عن عامة املسلمني ، بشكل أو برسم أو بيافطة أو بوالء 

  صحيح . الشيخ :

السؤال الثّالث يقول هل إعادة اخلالفة الراشدة ، واستئناف حياة إسالمية على مستوى األمة ، يستلزم  السائل :

  إقامة التكتل املذكور يف السؤال الثاين ، أم أّن اجلهد الفردي ، املبعثر هنا وهناك يكفي يف ذلك ؟

  بد من التكّتل يف احلدود اّليت سبق الكالم عليها .ما يكفي ، ال  الشيخ :

السؤال الرابع هل املأخذ على األحزاب اإلسالمية املعاصرة ، هو يف تأسيسها ابتداءا ؟ أم يف مناهجها  السائل :

  ؟ أم يف حتزا والوالء والرباء على ذلك أم جيتمع كّل ما ذكرنا ؟

تمع فأكثره ، وأصل ذلك أن هذه التكالت ، وهذا الذي حنن يف اعتقادي إما كان كل ما ذكرت جي الشيخ :

نلفت الّنظر عليه دائما حىت لو قام تكّتل سلفّي حمض ، فيجب أن يكون على العلم ، هذه التكّتالت مل تقم 

على العلم وعلى املعرفة مبا جاء يف الكتاب والسنة ، على األقّل فيما يتعّلق مبنهجهم وتكّتلهم اخلاّص ، ولذلك  

( من رأى العبرة بغيره كان تكتلهم حزبيا مفرّقا لألّمة ، أو زاد يف األّمة تفرقا على تفّرق ، ولذلك فقدميا قيل 



فال جيوز حنن بدورنا إن حصل تنظيم سلفي ، يف احلدود والقيود اليت سبق ذكرها ، إّال أن يكون قائما  فليعتبر )

  عتقد مشكلة أّي تكّتل يقوم يف العامل اإلسالمي هو فقدهمعلى الكتاب والّسّنة وهذا يتطّلب علماء ، أنا أ

  سائل آخر : الّسالم عليكم

وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته ,للعلماء الكثريين ال يكفي واحد أو اثنني أو ثالثة أو مخسة أو عشرة  الشيخ :

، فهذه اجلماعات أو هذه وإمنا جيب أن يكون هناك العشرات من العلماء ومن ذوي االختصاصات املختلفة 

األحزاب عيبها أا مل تكن قائمة على أساس من املعرفة بالكتاب والسنة ، و فيما هم يعملون ويتكتلون حوله ، 

ومن آثار ذلك أم يعادون من مل يكن يف تكّتلهم ويف منهجهم ، ولو كان أخا مسلما صاحلا ، يعادونه ألنّه مل 

أو التحّزب اخلاص ، بل وصل األمر حبزب من األحزاب املعروفة إىل أّن من  ينظّم إىل هذا التكّتل اخلاص ،

مبادئهم ، أن يفرضوا على كل فرد من أفراد حزم أن يتبّنوا أّي رأي يتبّناه احلزب ، مهما كان هذا الرّأي ال قيمة 

، فإذا ذلك الفرد من ذاك احلزب له ، من الّناحية اإلسالمية ، لكن قيمة هذا الرأي من الناحية التكتلّية احلزبية  

مل يقتنع برأي ، من رأي ذلك احلزب فصل ، ومل يعترب من هذا احلزب الذي يقولون أنه حزب إسالمي ، وهذا 

معناه أن يعود هؤالء الّناس إىل ما يشبه الّنصارى يف اتّباعهم ألحبارهم يف حتريهمهم وحتليلهم ، أولئك الذين نزل 

ينبغي على  (( اّتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا والمسيح ابن مريم ))عاىل يف حّقهم قوله تبارك وت

أّي تكتل إسالمي صحيح ، أن يعطى لألفراد حريّتهم العلمّية فال مانع أن يكون يف ذلك التكّتل اإلسالمي 

سلف وكل شر يف اتّباع من  " وكّل خري يف اتّباع منشخصان أحدمها خيالف اآلخر ، ألنّنا نعتقد كما قيل قدميا 

فكما نعرف أنّه كان يف الّسلف األّول نوع من االختالف يف بعض املسائل الشرعّية ، فما كان ذلك  خلف "

بالذي يلزم احلاكم املسلم ، بأن يفرض رأيه على كّل مسلم ، يتبّناه ولو كان خمالفا لرأي هذا الفرد ، وممّا حيسن 

( رضي اهللا عنه ، وهو اخلليفة الرّاشد ، واّلذي شهد له الّرسول عليه الّسالم بقوله  ذكره ذه املناسبة ، رأي عمر

كان قد رأى بعض األراء ومع ذلك فقد خولف فيها وإن    ما سلكت فّجا إال سلك الّشيطان فّجا غير فّجك )

، علما بأن ذلك وارد يف كان اتّبعه يف ذلك بعض من جاء بعده ، كمثل يه الناس عن التمّتع بالعمرة إىل احلّج 

لكّنه رأى ملصلحة  (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ))الكتاب ويف الّسّنة الّصحيحة 

بدت له أن مينع الناس ، أن جيمعوا بني العمرة واحلج ، وتلّقى ذلك منه اخلليفة الثالث الراشد عثمان بن عفان 

خالفته أن جيمعوا بني احلج والعمرة ، وملا حّج وأعلن ذلك على الّناس ،  رضي اهللا عنه ، فمنع الناس أيضا يف

وهنا الشاهد وقف يف وجهه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، فقال له مالك تنهى عن شيء فعلناه مع الّنّيب 

لف الّصاحل ، مل صّلى اهللا عليه وسّلم ، ورفع صوته قائال ، لبيك اهللا بعمرة وحّج ، الّشاهد إذا كان هؤالء السّ 



يتّخذوا ذلك املوقف ، اّلذي اختذه أحد األحزاب يف العصر احلاضر ، إذا مل يتبّىن رأيا أحسن ما يقال فيه إنه 

اجتهاد ال نص فيه ، مع ذلك يفرض على األفراد أن يتبنوه وإال فصلوا وأخرجوا من ذلك التكتل ، هذا بال شك 

سنة وما كان عليه سلفنا الصاحل ، أنا أشري إىل حزب الّتحرير حيث يتبّىن إمنا يأيت من اجلهل بأّوال بالكتاب وال

مثال من الناحية السياسية أنه جيوز للمرأة املسلمة أن تنتخب وأن تنتخب هذا رأي مع أنه بالنسبة لوجهة نظرنا 

يقال لكّل من كان  خمالف ملا كان عليه سلفنا ، لكن هب أّا وجهة نظر ، يعين هلا قيمتها ، هل يصل األمر أن

من هذا احلزب ، إن مل تتبّىن هذا الرأي ، فأنت لست مّنا ، هذا هو عاقبة اجلهل ، بالكتاب والسنة وما كان 

  عليه سلفنا الّصاحل ، هذا جواب أيضا ما سألت .

اآلن ؟ السؤال اخلامس يقول هل دعوة هذه األحزاب للّقاء والّتعاون ونبذ اخلصومات جمدي يف نظركم  السائل :

وقد تفرز هذه الدعوة جتّمعا جديدا من صاحل اجلماعات الذين يرون حتّزب مجاعام ، فما رأيكم بارك اهللا فيكم 

  يف هذا الباب ؟

حنن ما منتنع أبدا عن أن منّد يدنا إىل كّل من يدعونا إىل الّتفاهم والّتعاون لكن بالّشرط األساسي اّلذي  الشيخ :

لكتاب و الّسّنة ، فكّل من دعانا إىل ذلك فنحن نستجيب ونتعاون وال خنشى بعد ذلك حنن ندين اهللا به على ا

أن توجد كتلة جديدة هي مثل سابقاا من االحنراف قليال أو كثريا ، عن الكتاب والسنة ، وهذه ظاهره بدت 

الكتاب والسنة ومنهج اآلن مع األسف بالنسبة لبعض إخواننا الذين كانوا وال يزالون يدندنون حول الدعوة إىل 

السلف الصاحل ، ولكنهم بدؤوا منذ أمد قريب يعملون يف اال الّسياسي ، وبذلك سيضعف نشاطهم يف الّدعوة 

للمسلمني بعاّمة ، إىل أن يتعرّفوا إسالمهم على ضوء الكتاب والسنة باالختصار ال منتنع عن الّتعاون بشرط على 

  صاحل .أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف ال

سؤال آخر وقد يكون امتداد للّسؤال األّول ما رأيكم باألحزاب اإلسالمية القائمة اآلن ، وهل ترون  السائل :

الوقوف معها يف القضايا املشرتكة الّصحيحة بيننا و بينهم ، على الّرغم من وجود احنرافات يف أمرين عندهم ، 

عدم قيامها هي بنصرة من يناصرها ، إذا كانوا ال ينتمون إىل  األمر األّول احنراف يف مناهجها ، األمر الثّاين

تنظيماا وهل هذا القيام معهم يف األمور املشرتكة ، يصرف الدعوة للسلفية عن خط سريها ، القائم على الّرتبية 

  والتصفية أو الّتصفية والّرتبية ؟

تكتل فيه خمالفة ، وفيها إعراض عن هذا كما قلت سبق اجلواب عنه فيما سبق حنن ال ننضم إىل  الشيخ :

االشتغال بالدعوة إىل الكتاب والسنة ، تفصيليا ، لكننا نتعاون معهم يف حدود ما عليه هم من احلق ، ولكّننا ال 

نتحّزب وال نتكّتل معهم هذه التكتالت اليوم ال تنجو من التحزب ، وهذا يالحظ كثريا وكثريا جدا ، فبعض 



جندهم خيتارون أفرادا يف بعض البالد ، ما عرفوا تارخيها وال تاريخ اّتصاهلا بالدعوة السلفية التكّتالت أو األحزاب 

، وال عرفوا مسلكهم يف احلياة و استقامتهم وحرصهم على العبادة كما جاء يف الكتاب والسنة يكتفون من هؤالء 

لى هذا األساس املعّمى ، والذي ال يعرف أن يوافقوا معهم على هذا الّتكّتل ّمث الشيء بعد ذلك إّال الّتعاون ع

املتعاونون فيه أنّه جيب عليهم أن يصّفوا أنفسهم قبل كّل شيء ، من كّل ما خيالف الشريعة ، هذه عالمة بارزة 

جدا ، حينما يتوّجه بعض األحزاب ، الختيار من يوافقهم على تكّتلهم ، ولو مل يكن هناك يف متّسكه بشريعة 

وباألخالق اإلسالمّية ، فإذا حنن نظّل على ما حنن عليه ، ندعوا وندرس ونتعّلم ولسان حالنا اهللا عّز وجّل ، 

وال نزعج أنفسنا مبثل هذه التكتالت اليت ستصرف من كان من قبل يدعو إىل  (( رّب زدني علما ))وقالنا يقول 

ة وحبرص األفراد على أن يصلوا الكتاب والسنة ، ستصرفه عن هذه الدعوة ، بسبب االشتغال بالنواحي السياسي

  إىل مناصب ومراكز كما وقع ذلك يف أحزاب سبقت مع األسف الشديد. نعم

السؤال األّول يقول واقع السلفية يف األردن أغرى بعض الناس للقيام بدعوة إىل تكتالت وتنظيمات  السائل :

فمنهم من أراد أن يسري السلفيني يف  باسم السلفية ، وهذه التنظيمات اختلفت يف توجهاا باختالف دعاا 

موجة الدميقرطية املزعومة املوهومة ، وتكوين أحزاب سياسية على غرار اإلخوان املسلمني ، وبعضهم يريد تكوين 

أحزاب هلا صلة جبماعات اجلهاد ، وآخرون يريدون حتويلها إىل مجعيات خريية أو جلان زكاة ، فنرجو من 

  قع ؟فضيلتكم كلمة حول هذا الوا

كل ذلك مما يصرف الداعني إىل مثل هذه التكتالت ، عن الدعوة الصحيحة ، اليت كان بعضهم فيها   الشيخ :

برهة من الّزمن ، واآلن كما قلت لبعضهم كاجلمعّيات اخلرييّة مثال ، هذه يستطيع أن يقوم ا العادي من الناس ، 

العمل ، ولذلك فال جيوز ملن كان قد أويت شيئا من بل لعل النصارى مع األسف الشديد هم أبرع يف مثل هذا 

العقل والعلم أن  يضّيع جهده ووقته يف مشروع خريي يستطيع أن يقوم به عاّمة الّناس مع توجيه من بعض 

العلماء أو طّالب العلم هلم فيما يوافقون فيه الشرع ، يف قيامهم ذا العلم اخلريي أنا أضرب لكم مثال بسيطا 

د لنا ضرورة العلم بالكتاب والسنة يف كل هذه اجلوانب من األمور ليس فقط سياسيا أواقتصاديا بل جدا ، يؤكّ 

واخلريية ، كثري من اجلمعّيات اخلرييّة جتمع األموال من املتصدّقني قسم منها هي زكاة أمواهلم وقسم منها صدقات 

ال جيوز أن ينفق فيه األموال اليت مجعت باسم  عاّمة فهم جيمعون هذه األموال يف صندوق واحد ّمث ينفقوا فيما

الزكاة ، ألّن الزكاة جيب أن تصرف إىل املصارف الثمانية املذكورة يف القرآن الكرمي ، فكثري من هؤالء جيمعون 

أموال األغنياء باسم الزكاة مث يصرفوا يف مشارع خريية ، ولو مثال كبناء مسجد ، بناء مسجد بأموال الزكاة ال 

ز أموال الزكاة جيب أن تعطى ألصحاا للفقراء واملساكني والعاملني عليها ، أما بأن يقام بأموال الزكاة مشاريع جيو 



خريية باسم اخلري هذا خالف الشرع  وهذا أبسط مثال يوّضح أن أّي مجاعة أو أّي مجعّية تقوم ، ال بّد أن يكون 

ذي دعى إليه اإلسالم ولذلك فهذه التكتالت وهذه التجمعات فيها أهل علم حىت يوّجهوا مسريا إىل اخلري ، ال

، أظن فيما سبق من الكالم ، فهو تكرار إىل أا تضّيع على العاملني يف احلقل الّسلفي جهودهم وعلمهم فيما 

  ال ينبغي ان يصرفوه إليه ، هذا الذي ندين اهللا به .

  طيب هل ترون جماة هذه األوضاع يعين  السائل :

ما نستعمل كلمة ااة ، حنن نظّل يف طريقنا ويف سبيلنا ، وننصح هؤالء الذين بدؤوا مييلون قليال أو   : الشيخ

  كثريا ، حىت ما يبعدوا عن الدعوة اإلسالمية مع الزمن الطويل ، ال جنابه وإمنا ننصح ونعظ .

  ظيمات أخرى ؟نستخذم كلمة أخرى التحذير ممن يعين يدعي السلفية وهو ينّظم تن السائل :

  ما فيه مانع ، البيان يطرد الشيطان . الشيخ :

  نعم السائل :

  نعم الشيخ :

سؤال يقول إذا خاف الدعاة من بطش األنظمة القائمة ، هل جيوز هلم العمل بسريّة ، وما هي حدود  السائل :

  ؟هذه السرية ، وما رأيكم فيمن يّدعي أّن مرحلة السرية نسخت من الدعوة اإلسالمية 

أنا ما اعتقد أن األوضاع السياسية اآلن ، تصل باملسلمني ، أن يعودوا يف دعوم احلق ، يعين دعوة  الشيخ :

التوحيد ، دعوة عبادة اهللا كما شرع اهللا أّم يضطرون إىل أن يدعوا إليها سرا ، ما أظّن هذا وألن عاد الكفر 

الّسالم األّول ، فبطبيعة احلال ، ال مناص من القول جبواز سريته األوىل ، كما كان األمر يف عهد الّرسول عليه 

التسّرت بالدعوة ، لكّين أعتقد أن اآلن الزمن زمن حرية فعال ، وخباصة فيما يتعلق بالعبادات الشخصية والعقائد 

الشخصية ، فهذه احلكام هؤالء ، ما يتدخلون إىل اآلن فيما نعلم مبصادمة اإلسالميني يف ذوات أعماهلم 

وعقائدهم ، لكن ال مسح اهللا ، إن وصل األمر يف بعض احلكاّم  أو يف بعض الظّروف فال مناص من ذلك ، ألّن 

( فإن لم يجد فبلسانه ، فإن لم يجد فبقلبه ، وذلك أضعف الّرسول عليه الّسالم يقول يف احلديث املعروف 

  ، لكن اعترب أن السؤال نظري وغري عملي اليوم . اإليمان )

طيب يا أستاذ إذا كان يف املناطق املوجودين حنن فيها فهناك يف بعض البلدان ، ممن يظهر الدعوة إىل  ل :السائ

السنة ، يؤخذ ويقتل وحيارب مثل ليبيا ومثال يف العراق ، وضع إخواننا يف العراق سّيء جدا ، ال يستطيع اثنان 

  يلتقيان .

  ما يلتقوا يف املساجد ؟ الشيخ :



  عام .بشكل  السائل :

يكفينا ذلك ، يا أخي أنت رجعت اآلن إىل التكتل ، وتقول ما يستطيع اثنان أن جيتمعا يعين ما  الشيخ :

  يستطيعان أن جيتمعا على أساس التنظيم ؟

  ال  كدعوة كدرس مثل هذا الدرس . السائل :

يعين املهم على كل حال  معليش لكن يف املساجد موجود هذا اللقاء ، وهذا مل يكن يف العهد األّول ، الشيخ :

، نرجو ان ال يشتّد األمر يف أّي مكان كان ، لكن السريّة يف العبادة فضال عن اإلعالن بالعقيدة ، هذا أمر 

  ضرورة من الّضرورات ال ميكن أن يقال ال ، ال جيوز إما املوت وإّما إيش ؟ الكفر ال .

  إذا خشي اإلنسان على نفسه ؟ سائل آخر : يعين كمبدأ جيوز الدعوة إىل اإلسالم سرا ،

  هذا هو , نعم . الشيخ :

احلليب : يقول بعضهم إن الدعوة السلفية دعوة قائمة على العقيدة والتوحيد ولكنها تنسى أو تتناسى إما علما أو 

يف تطبيقا الدعوة إىل احلاكمية هللا  وحتذير الناس من طواغيت البشر الذين يشرعون من دون اهللا ، فما هو قولكم 

  هذا الكالم وردّكم عليه ؟ بارك اهللا فيكم .

هذا الكالم حنن نسّلم به مبدئّيا لكننا ال نوافق هؤالء الناس ، الذين يريدون أن جياوا الطواغيت يف حّد  الشيخ :

تعبريهم ، وهم مل يقضوا على الطّاغوت القائم يف نفوسهم ، واحلقيقة أّن هذا الكالم هو نابع من أسلوب دعوة 

ؤالء اجلماعات هم يتّهموننا ذه الّتهمة ، حنن نعتقد أن هذا العمل سابق ألوانه  ولسنا ننكر وجوب اإلنكار ه

على كّل من حيكم بغري ما أنزل اهللا ، ولكن حنن نعتقد هل آن األوان بأّي حزب من األحزاب اإلسالمّية القائمة 

ا أنزل اهللا ، بدون أن يستعّدوا لذلك االستعداد ، اّلذي اليوم ، أن يظهروا أمام احلّكام اّلذين حيكمون بغري م

ندندن حوله دائما وأبدا ، االستعداد الروحي أّوال ، ّمث االستعداد املاّدي ثانيا ، فهم يستبقون األمور ويستعجلون 

، بينما  ، هم يظنون إنه جمرد رفع الصوت أمام هؤالء احلكام الذين حيكمون بغري ما أنزل اهللا هو نصر لإلسالم

النصر اإلسالم حقيقة يكون بفهم هؤالء اإلسالم فهما صحيحا ، وجعلهم اإلسالم يف حدود طاقتهم ميشي 

معهم على وجه األرض ، وأنا يف اعتقادي أن التاريخ يعيد نفسه ، فكما  كان املسلمون يف العهد األّول ال هّم 

µوا الكفار واملشركني ، هلم إال أن يفهموا الّدعوة ، من منبعها من رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم وليس أن جيا

إال حوادث فردية قد تقوم، لكن كتكتل و جتّمع مل يقع ذلك إال بعد أن هاجر رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم 

من مّكة إىل املدينة فهذه شنشنة نعرفها من أخزم وخباّصة أّن قد وقعنا يف جتارب عديدة ، يف بعض البالد 

سالمية من اإلعالن يف حماربة الكافر اّلذي حيكم بغري ما أنزل اهللا دون االستعداد الّنفسي واملادي ، فما كان اإل



عاقبة ذلك إال خسارة حلقت بالدعوة اإلسالمية ، يف كثري من البالد اإلسالمية ، ولذلك فنحن جيب أن منشي 

املعرفة باإلسالم والعمل به كما كنت أمجل ذلك بكلمتني  وأن نأخذ باألسباب الشرعّية ، والكونّية يف الّدعوة إىل

موجزتني وهي ال بد من التصفية والرتبية ، وكّل األحزاب اإلسالمّية ال تقوم على هاتني الركيزتني التصفية والرتبية ، 

فسري ليس هناك تصفية ، بدليل أّنك لو نظرت يف كّل مجاعة أو يف كّل حزب هل عندهم علماء ؟ علماء يف التّ 

؟ علماء يف احلديث ؟ علماء يف الفقه املستنبط من الكتاب والسنة  ؟ بعد ذلك علماء يف السياسة ؟ علماء يف 

االقتصاد ؟ ليس هناك شيء من هذا إطالقا ، فإذا كيف يستطيعوا أن ينهضوا ذا العمل العظيم جدا ، وهو 

لذلك ال بّد من  " فاقد الشيء ال يعطيه "راشدة تطبيق احلكم اإلسالمي على وجه األرض ، وإعادة اخلالفة ال

اّختاذ هذه املقّدمات اليت تقوم على هاتني الكلمتني ، التصفية والرتبية ، وليس هناك علماء يصّفون اإلسالم من  

كل دخيل فيه ، سواء كان يف العقيدة أو يف األحكام أو يف السلوك أو يف العلوم احلديثة اليت جدت اليوم ، مما 

" من استعجل الشيء قبل ف بالسياسة أو االقتصاد أو حنو ذلك ، فاحلكمة اليت نكررها كثريا ذه املناسبة يعر 

وتلك احلوادث اليت وقعت يف البالد اليت أشرنا إليها ، كاحلرم املكي مثال ومصر وسوريا ،   أوانه ابتلي حبرمانه "

  ن أم قد أحسنوا صنعا .كلها آثار ونتيجة هلذا الذي ينكرونه علينا ، وهم يظّنو 

احلليب : يقول بعضهم إن منهج الدعوة السلفية يف التعبري قائم على التصفية والرتبية ، وهو أمر مفهوم واضح كما 

سبق قريبا ، فهل من املمكن تصور التغّري املنشود ألنظمة الكفر  وإن شاء الدولة اإلسالمية املنتظرة نتيجة القيام 

  بية هذا فقط ؟مبنهج التصفية والرت 

طبعا هذا يستلزم الرتبية ، يستلزم التكتل الذي قلنا عنه آنفا ، هؤالء يسألون هذا السؤال ، حنن نقابل  الشيخ :

سؤاهلم بسؤال كيف قامت الدولة اإلسالمية يف األّول ؟ يف أّول ما نشأت كيف قامت ؟ أليس على الرتبية 

ه ، هم يتوّمهون أنّنا نقصد الرتبية والتصفية ، أننا ال نعمل ، ال جناهد والتصفية ؟ هذا هو جوابنا الّتاريخ يعيد نفس

ال حنمل السالح ، ال نقاوم الكفر ، هذا ليس من ضمن الّرتبية والّتصفية ، بل ذلك العكس هو من لوزام الّرتبية 

  والّتصفية ، أن نعمل لذلك ، لكن البحث مىت يكون هذا ؟

  احلليب : نعم

  هذا هو الشيخ :

  ليب : جزاك اهللا خري .احل

كان الّسؤال يعين نريد أن نسأل حضرتك  يف حالة عدم وجود مجاعة املسلمني وإمامهم ، هل حنن   السائل :

  مأمورون بالعمل على إجياد مجاعتهم وإمامهم ؟ وما صورة ذلك لعّله تضّمنه كالمك السابق .



  ة واحدة .هو هذا ، أنا بشوف كثري من األسئلة تدور حول قضي الشيخ :

  احلليب : يعين هذه األشياء اليت تدور كّل كما يريد بعقله .

  هذا صحيح . الشيخ :

يا أستاذ يف سؤال مسعته يف زياريت األخرية للكويت ومن بعض إخواننا يف السعودية ، مسعت منهم  السائل :

اء اليت وردت يف أشرطة يكررون كثريا يف جمالسهم ، فالن سيكون خليفة الشيخ ناصر مستشهدين ببعض األمس

  لك أو بثناء معني لبعض اإلخوة ، فماذا تقول هلؤالء اإلخوة ،؟

أقول أرجو أن يكون هناك ، من خيلف الشيخ بأحسن ممّا كان هو عليه ، لكّننا ال نسّمي أشخاصا وال  الشيخ :

  ميكنين أن أمسي أشخاصا ، لكن ما هي احلصيلة وراء هذا ؟

  ...جيه األنظار لشخص معّني الستقطاب به يعين يريدون تو  السائل :

  اهللا أعلم به ، لقد زعموا بأنين قلت بالّنسبة ألخونا احلويين ، لكن أنا ما قلت ذلك ولن أقول . الشيخ :

  وذكروا بالنسبة للشيخ مقبل ، ذكره أيضا أنك ذكرت الشيخ مقبل . السائل :

  اخلليفة يضحك الشيخ رمحه اهللاإي ذكرته خبري نعم ، لكن ما ذكرت أنه يكون  الشيخ :

  ...احلليب : اصطالح اخلليفة مجيل يعين 

  هذا ما عندي السائل :

ونذكر إخواننا لنا أيضا قريبني مّنا ، األخ علي وأنت وأمثالكم كثري ، لكن ما نقول أّم خلفاء ، حنن  الشيخ :

  نرجو أن يكونوا خريا مّنا فيما بعد

  اهللا جيزيك اخلري . السائل :

  بل ويف الوقت احلاضر ، وأستغفر اهللا . لشيخ :ا

  جزاك اهللا خريا يا أستاذ السائل :

  وإيّاك الشيخ :

  ...هذا ما عندي يدور يف  السائل :

  نسمع من إخواننا الشيخ :

  لعّل اهللا جيعل هلم فيه خريا وخمرجا إن شاء اهللا السائل :

  إن شاء اهللا الشيخ :

  جزاكم اهللا خريا السائل :



  وإيّاك . :الشيخ 

إذا كان التكتل حمظورا أمام أولئك أمام الذين مل يرسخ كعبهم بعد يف العلم وخمتلفه ، فهل كان للعلماء  السائل :

األجالء الذين هلم دور بارز يف هذا املضمار أو هذا اال ، أال يكون هلم لقاء مع العلماء اآلخرين ، حىت يعملوا 

  ا ؟على التكتل ، ويكونوا  القدوة لن

اجلواب بلى ولكن أين هم ؟ وتعلم أنت أّن نظام الكون أّن أّول الغيث قطر مث ينهمر ، كّل بلدة جيب  الشيخ :

أن يكون فيها علماء باملعىن الواسع الذي ذكرناه آنفا ، وأن يتكّتلوا على هذا األساس اّلذي ذكر فيما سبق ، 

الء اّلذين يتوّهم عاّمة الناس أم علماء هم يف الواقع طّالب لكن أنا يف اعتقادي ، أنّه ال يوجد علماء ، ألّن هؤ 

علم ، مثلي أنا طّالب علم ، فهم مشغولون اآلن بطلب العلم  ولذلك فالّدور الذي أنت تنشده ، وتطلبه من 

دا ، أنا هؤالء ، هو أيضا سابق ألوانه ، بالّنسبة هلؤالء اّلذين تظّنون ، أّم علماء يعين اآلن ال نذهب بكم بعي

اآلن ال أستطيع أن ألقي درسا ، مش أعمل تكتال مع أمثايل مثال من طّالب العلم وال نزيد على ذلك ، ملاذا ؟ 

ألّين أجد نفسي مضطرّا إىل أن أعمل يف دائرة معينة ، وهو من خدمة السنة ، وإجراء أو حتقيق وتطبيق جانب 

ممّا دخل فيها ، فأنا مثال ألولئك العلماء الذين أنت تشري إليهم  ممّا نسّميه بالّتصفية جانب وهوة تصفية الّسّنة ،

(( وتتساءل أال يستطيعون أن جيتمعوا وأن يتكّتلوا ؟ فأنا أقول قبل كّل شيء عن نفسي ، واألمر كما قال تعاىل 

ا خطوه ، و أعتقد أن اآلخرين مثلي ، يعين كل لديه ما ال يسمح له بأن ميشو  بل اإلنسان على نفسه بصيرا ))

إىل املشروع الذي ذكرته آنفا ، وجاء الكالم ودار الكالم حوله سابقا فلذلك هذا األمر يف اعتقادي ال يتحّقق 

إالّ بعد أن متتلئ اتمعات اإلسالمية ، بعشرات العلماء الناضجني ، الذي وصل م األمر إنه كما يقولون عندنا 

، أو إلقاء رجل على رجل ، هؤالء جيب أن يعملوا لكن أين هؤالء  يف سوريا ، ما عندهم عمل إال سند احليطان

الذين أكملوا علومهم أو علمهم وختّصصهم كّل منهم مثّ مل يبق لديهم إال القيام ذا التكتل فالقضّية تدور حول 

باألفراد ، ّمث مبا استباق األمور ، وأّن هذا أمر سابق ألوانه ، غري مستطاع  سواء ما يتعلق أو ابتداءا فيما يتعلق 

  يتعّلق باتمع الّسياسي أو الّدويل أو ما شابه ذلك ، فلعّل هذا اجلواب واضح بالنسبة لسؤالك ؟

  ...وهل كان يف عهد ابن تيمية رمحه اهللا  علماء أجّالء كانوا يعاونونه على ما أقدم عليه  السائل :

  من ابن بعد اهلادي ؟ وأمثاهلم كثري وكثري جدا .وكيف ال ، وأين أنت من ابن القيم ؟ وأين أنت  الشيخ :

  إذا كان هو العامل ، وأولئك تالمذته ، فتعاون املعّلم والتلميذ على مواصلة املشوار أليس كذلك ؟ السائل :

  هو كذلك ، ولكن ذاك ابن تيمية بارك اهللا فيك الشيخ :

  وعهدنا بك ال تقّل عن أولئك  السائل :



  أعوذ باهللا الشيخ :

  ومن تشّبه بأهل اخلري فهو منهم. سائل :ال

  الّلهّم ال تؤاخذين مبا يقولون ، اهللا أكرب الشيخ :

  وبالقياس السائل :

  . ...ال أنتم وامهني يا مجاعة ، اهللا أكرب  الشيخ :

  يا شيخنا بالقياس ، بالقياس نرى هذا األمر واضحا جلّيا لدينا. السائل :

  تب إىل اهللا. ال ، أنا أقول لك بصراحة الشيخ :


